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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang sering dianggap 

sebagai mata pelajaran yang susah untuk dimengerti. Banyak sekali siswa 

yang tidak suka dengan pelajaran matematika. Sering kali dijumpai bahkan 

ditemukan ketakutan siswa dalam mengerjakan soal matematika. Indikasinya 

dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Selama ini 

umumnya siswa hanya bermodal menghafal rumus untuk menyelesaikan soal-

soal matematika. Matematika merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan 

alat pikir, komunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, 

yang unsur–unsur logika dan intuisi, analisa dan konstruksi, generalitas dan 

individualitas serta mempunyai cita–cita antara lain aritmatika, aljabar, 

geometri, dan analisis (Hamzah Uno, 2007: 129).  

Dalam mata pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari  pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika diberikan secara 

bertahap/ berjenjang. Berbagai upaya diperlukan untuk memahamai materi 

pada mata pelajaran matematika. Menurut Johson dan Myklebust dalam 

Sutama (2011: 82) matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya 

untuk mengekspresikan hubungan – hubungan kuantitatif dan keruangan 

sedang fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir.  
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Pengajaran matematika merupakan sarana penunjang untuk berbagai 

disiplin ilmu pengetahuan lainnya, baik dalam ilmu pengetahuan alam maupun 

ilmu pengetahuan sosial. Pengalaman pertama siswa dalam mempelajari 

matematika umumnya akan menentukan sikap siswa terhadap matematika. 

Siswa akan senang dan berminat mempelajari matematika apabila siswa 

mendapatkan kesan yang baik pada saat siswa mempelajari matematika untuk 

pertama kalinya. Sebaliknya, pengalaman pertama yang buruk atau siswa 

tidak senang dan merasa kesulitan terhadap matematika, maka ada 

kemungkinan siswa akan tidak senang terhadap matematika. Hal ini tentu 

akan berpengaruh pada hasil belajar siswa terhadap matematika. Oleh karena 

itu, rendahnya hasil belajar siswa terhadap  matematika  bukan  semata-mata 

kesalahan siswa dan jika hasil belajar masih rendah, maka gejala yang akan 

muncul adalah para siswa akan terus-menerus akan mengalami kesulitan 

dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan secara lancar, kesulitan 

menyusun jalan pemecahan masalah yang tepat. Hal tersebut akan berdampak 

buruk pada hasil belajar siswa. 

Rendahnya hasil belajar siswa terhadap pembelajaran suatu materi 

tertentu disebabkan adanya  kemampuan guru dalam menyampaikan materi 

yang  kurang  menarik  atau kurang mampu merangsang siswa  untuk   

bereaksi   dan   memberi tanggapan (Hamalik, 2009: 66). Selanjutnya, Sudjana 

(2011: 57) menyatakan bahwa terdapat komponen-komponen yang terkait 

dalam proses belajar diantaranya tujuan pengajaran, bahan pengajaran, alat 
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dan sumber belajar, teknik dan cara penilaian, kondisi guru dan kegiatan 

mengajarnya. 

Pemakaian media pembelajaran yang menarik akan dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Media  pembelajaran  juga  dapat  membantu  

siswa  memvisualisasikan  objek pokok bahasan  yang  abstrak, sehingga 

penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran sehingga 

mempermudah siswa dalam memahami konsep sehingga dapat membantu 

siswa memvisualisasikan dan berinteraksi dengan objek-objek  materi 

seperti materi dimensi tiga  yang bersifat abstrak.  

Pembelajaran berbasis multimedia interaktif merupakan salah satu 

sumber belajar yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Media pembelajaran ini menggabungkan teks, gambar, grafis, animasi, audio 

dan video serta cara penyampaian  interaktif yang dapat membuat suatu 

pengalaman belajar bagi siswa seperti dalam kehidupan nyata di sekitarnya 

(Winarno, 2009: 8). Media pembelajaran berbasis  multimedia interaktif 

berisi bahan ajar dalam bentuk instruksi dan narasi dengan sistem  

komunikasi interaktif berbasis stimulus respon,  disajikan  secara  terstruktur  

dan  sistematis  sesuai  kurikulum  yang berlaku.   

Penggunaan media pembelajaran berbasis  multimedia interaktif dapat  

membantu  guru  memperkaya  wawasan  siswa  dan  membantu  siswa untuk 
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banyak melakukan eksplorasi. Pemanfaatan  media  pembelajaran  berbasis   

multimedia interaktif diharapkan dapat membantu siswa untuk menumbuhkan 

minat, rasa senang dan bergairah selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Hal ini akan menambah motivasi siswa selama proses belajar mengajar hingga 

didapatkan tujuan pembelajaran yang maksimal, siswa dapat memunculkan 

ide-ide baru dalam matematika yang belum pernah ada sebelumnya dan siswa 

dapat mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari khususnya pada 

pembelajaran pada pokok bahasan dimensi tiga, seperti kubus, balok, limas, 

prisma, tabung, bola, kerucut. Pemahaman terhadap pokok bahasan dimensi 

tiga ini memerlukan konsentrasi dan pemahaman konsep yang baik dari 

siswa. Hal ini disebabkan objek-objek di dalamnya bersifat abstrak. Objek-

objek yang dipelajari tersebut merupakan benda-benda pikiran yang hanya 

bisa dibayangkan dalam pikiran (Anggara  Rustiana B, 2008: 1). 

Penerapan pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif 

khususnya bidang studi matematika didasari kenyataan bahwa pada bidang 

studi matematika terdapat banyak pokok bahasan yang memerlukan alat bantu 

untuk menjabarkannya, salah satunya pada pokok bahasan dimensi tiga. Oleh 

sebab itu, pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif dalam 

pokok bahasan tersebut dianggap sangat tepat untuk membantu mempermudah 

siswa memahami pokok bahasan dimensi tiga. Disisi lain suasana belajar akan 

lebih hidup, dan komunikasi antara guru dan siswa dapat terjalin dengan baik. 

Hal ini diduga pula dapat membantu siswa dalam upaya meningkatkan 
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konsentrasi, pemahaman konsep dan kemampuan siswa pada bidang studi 

matematika khususnya pada bahasan dimensi tiga.  

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti akan mencoba untuk 

menguji tentang dampak pembelajaran matematika berbasis multimedia 

interaktif terhadap hasil belajar siswa pada materi dimensi tiga. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Masih rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika, 

karena siswa kurang tertarik dan terangsang sehingga siswa merasa 

bosan. 

2. Matematika yang dipelajari bersifat abstrak, sehingga pemahaman konsep 

siswa sangat lemah. 

3. Guru belum optimal dalam menggunakan media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

permasalahan yang dibatasi dapat terarah dan mendalam, maka penelitian ini 

dibatasi pada masalah sebagai berikut : 

1. Hasil belajar matematika siswa pada penelitian ini dibatasi pada hasil 

belajar pada pokok bahasan kubus dan balok. 

2. Media pembelajaran multimedia interaktif dalam penelitian ini 

menggunakan Microsoft office powerpoint 2007 dan macromedia flash 8. 
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Media pembelajaran multimedia interaktif pada kelas eksperimen dan 

media pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Apakah pemanfaatan multimedia interaktif  berdampak terhadap hasil belajar 

matematika pada materi dimensi tiga bagi siswa SMA Negeri 1 Polanharjo?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang diharapkan peneliti 

adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang dampak penggunaan 

media  pembelajaran  berbasis  multimedia  interaktif  terhadap hasil belajar 

matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal 

pembelajaran matematika utamanya pada media pembelajaran 

multimedia interaktif untuk meningkatkan hasil belajar matematika. 

b. Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi mengenai 

penggunaan  media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dan 
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fasilitas di sekolah sehingga mampu mengoptimalkan pemahaman 

konsep dan kemampuan siswa. 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah dan guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

pihak sekolah maupun guru dalam usaha mengetahui daya tangkap 

siswa terhadap materi yang diajarkan dan menambah wawasan guru 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif. 

b. Bagi siswa, dengan pembelajaran berbasis multimedia interaktif, 

diharapkan dapat memberikan satu alternatif pemecahan masalah 

kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika dan siswa menjadi 

lebih tertarik dan mudah memahami materi yang sudah disampaikan. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini untuk mengetahui pengaruh/dampak 

penggunaan media  pembelajaran  berbasis  multimedia  interaktif  

terhadap hasil belajar matematika dan sebagai wahana uji kemampuan 

terhadap bekal teori yang diterima dibangku kuliah. Bagi peneliti 

selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

perbandingan ataupun referensi bagi peneliti yang relevan. 

 


